Notulen vergadering wijkplatform Oosterboer Ezinge 22 november 2016
Aanwezig:
Annerieke van Dongen, Henk den Toom, Jan Jonkers, Hay Janssen, Erik Roelofs, Kirsten Bakkenes,
Esther Urbaniec, Janet van Veen en Jeanet Houwer (notulen gemaakt)
Afwezig:
Henk Kats, Jan Bomers en Els Boesjes,
1. Opening
Erik Roelofs opent de vergadering en meld de afmeldingen voor vanavond.
2. Vaststellen agenda
Geen wijzigingen.
3. Ingekomen stukken.
Buiten wat er al is gedeeld via de mail zijn er geen aparte binnengekomen stukken.
Wel een aantal mededelingen:
 Annerieke meldt dat er 24 november een Mantelzorg bijeenkomst is in het Gemeentehuis
om 19.30 uur.
 14 december is er een gezellige avond voor alle leden van de wijkplatforms uit Meppel om
20.00 uur in de Plataan.
 Henk wil eind januari een discussie avond organiseren met alle wijkplatformleden uit Meppel
en leden van Nijeveense dorpsvereniging.
4. 3de Beursvloer
Donderdag 19 januari is de 3de beursvloer van Meppel in Ogterop. 15 december is een
workshop Goede zaken. Jan J vraagt of wij hier ook iets mee kunnen voor het WPF. Bijv.
website beheerder vragen?
De aanpak van de beursvloer is anders dan andere keren. Er komt nu een bekende NL als
spreker zodat de organisatie hoopt dat er meer ondernemers komen. Denk na over een
vraag…misschien om jongere leden te werven voor het WPF. Als tegenprestatie zou je dan
een lezing kunnen geven op de scholen. Dit heeft Erik al eens eerder gedaan.
We komen hierdoor op een volgend punt die we tussendoor bespreken:
Facebook en Website WPF: Janet was de vorige vergadering niet aanwezig toen we het
hebben gehad over het vertrek van Kees van Leeuwen. Janet geeft nu aan dat zij zowel
Facebook als de Website over wil nemen van Kees en dit in beheer gaat nemen. Ze neemt
contact hierover op met Kees.
Annerieke stuurt nu nog een stuk naar Kees voor op facebook.
Jan J meldt nog dat hij bij de Gemeente aan heeft gegeven dat het fietspad langs de
Ambachtsweg tot aan sporthal Ezinge slecht/niet verlicht is. Hier komt nu verlichting.

5. Notulen vergadering 25 oktober
De notulen waren gemaakt door Aurelye Marsman en naar Erik en Els gestuurd. De anderen hadden
de notulen niet ontvangen. Erik leest ze voor en verder geen opmerkingen hierover.
6. Plan van Aanpak n.a.v. de wijkanalyse
Commissie Groen: niemand aanwezig van de Commissie.
Redactiecommissie Wijkkrant/Website: Het concept van de wijkkrant is er. Er zijn nog aanvullingen
van Jan en Janet. Volgende week gedrukt en woensdag 30 november naar Het Erf voor verspreiding.
100 exemplaren voor Jan Bomers voor de winkeliers. Janet krijgt voor de scholen in Ezinge.
Nee-Nee stickers krijgen geen wijkkrant.
Henk den T vraagt Jan B of hij ook nog bij de 2 basisscholen bij de Boerhoorn wil brengen.
Jan J krijgt een compliment over hoe mooi de wijkkrant eruit ziet. De andere wijkkranten van de
andere Wijkplatforms zien er ook erg mooi uit, ze staan op de site van het WPF.
Commissie Open dag: Er is nog geen evaluatie geweest.
Commissie verbinding:
De ruimtebank:
De ruimtebank krijgt ondersteuning van Deltion College leerlingen, zij stellen zich voor in de
wijkkrant.
2 november is er overleg geweest tussen de studenten van Windesheim en leerlingen van Deltion
College. De leerlingen gaan de wijk in om te informeren en te vragen over de Ruimtebank.
23 november is er weer overleg samen.
Meppelvoorelkaar:
Er komt nu ook een stuk in de wijkkrant. 7 december is de lancering van Meppelvoorelkaar.nl
26 november wordt Annerieke geïnterviewd door RTV-Meppel, dit wordt eerst opgenomen en voor 7
december uitgezonden. Ze gaan op bezoek bij het College van Meppel, na 7 december, om te
vertellen over Meppelvoorelkaar.
Kirsten verteld over wat ze nu doet:
Zet houdt interviews in Oosterboer en Ezinge en zoekt hiervoor mensen tussen 40 – 60 jaar. In Ezinge
niemand gevonden. Ze gaat zich richten op Social Media om mensen te helpen bij Facebook, ook
voor het WPF.
Esther zoekt voor haar interviews mensen tussen 25 – 40 jaar. Zij zijn moeilijk te bereiken thuis. Dus
spreken nu ouders aan die bij school staan. Nu 7 interviews gedaan. Ze vraagt over het WPF.
Ze hoort van de mensen dat ze het WPF wel kennen of weten dat het er is maar dat ze inhoudelijk
niet weten wat het is. Ze hebben het idee dat het WPF een “doorgeefluik” is naar de Gemeente.
Ze hebben ook adressen van diegene die ze geïnterviewd hebben.
Esther en Kirsten gaan voor de volgende wijkkrant een stukje schrijven over de uitkomsten van de
interviews maar kunnen ook iets op Facebook zetten.
Dit ook 13 december bespreken bij de visie/missie avond.
Komen ook veel vragen over de prullenbakken en zelf sleutels hiervan krijgen bij de studenten.
Henk den T geeft aan dat hij erover zit te denken om weer een lunchmeeting te organiseren met de
beleidsmakers van de Gemeente. Doel hiervan is ongedwongen met elkaar in gesprek over dit soort
onderwerpen.
7. Ezinge
22 november is er een pannenkoekenfestijn geweest in samenwerking met het Drenthe College.

Er waren 41 bewoners uit de buurt (meest 55+) aanwezig. Ze hebben een rondleiding gehad in de
school door 2 docenten en leerlingen en andere leerlingen hebben pannenkoeken gebakken.
Er komt in april 2017 nog een verzorging dag i.s.m Stad en Esch en in het voorjaar nog een
schoonmaak dag en in juni een kinderfestijn met het Drenthe College.
Het buurtplatform is niet helemaal meer compleet. Roelie is verhuist, van Esther (Promens-Care)
hoort Janet al een tijd niets dus ze is alleen met Hennie.
Annerieke stelt de vraag aan Janet of zij haar kan helpen met de contacten met Stad en Esch. Dit gaat
over het bord voor het winkelcentrum die door leerlingen van Stad en Esch gemaakt zou worden.
Janet stuurt de inwoners van Ezinge de info over de lancering van Meppelvoorelkaar op 7 december.
8. Rondvraag
Jan: vraag om de mailadressen zorgvuldig te gaan bekijken wie nog wel de notulen en verdere info
van het WPF moet hebben. Er staan adressen in de niet meer relevant zijn. Let dan ook op naar wie
je de mail beantwoord. Erik vraagt Els om dit in orde te maken.
Vraag of er behoefte is om een etentje te organiseren. Hay vraagt Jan B iets te plannen voor eind
januari of februari volgend jaar bij het Drenthe College. Dit is goed bevallen maar je moet ver van te
voren plannen.
Hay: vraagt de stagiaires iets te schrijven over hun opdracht.
Jeanet: vertelt over de Boodschappenbus. Jan zet nog een stukje in de komende wijkkrant. Cliënten
van Het Erf gaan de ouderen helpen met boodschappen doen. Dit in samenwerking met de
Gemeente en Reestmond.
14 december is er van 12.00 – 17.00 uur Kerstmarkt bij Het Erf.
Graag de data van de vergaderingen van volgend jaar zo snel mogelijk doorgeven.
Esther en Kirsten: hebben 28 november een tussenevaluatie en gaan een presentatie geven.
De stagiaires worden ook uitgenodigd voor de visie/missie avond op 13 december.
Henk den T: nadenken over wat we volgend jaar willen.
Janet: vraag of ze de leerlingen van het Drenthe College iets aan kan bieden voor hun inzet. Voorstel
is een chocoladeletter. Janet regelt dit.

Visie/Missie avond 13 december om 17.00 uur in de Beemd.

